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چکیده
همواره یکی از مس���ائل مهم در قرآن، توجه به ش���خصیت و جایگاه اهل بیت؟مهع؟ است. 
ب���ا توجه ب���ه اینکه حضرت زه���را؟س؟ نیز یک���ی از اهل بیت پیامبر؟ص؟ اس���ت و با توجه به 
ویژگی های مهم ش���خصیتی ایش���ان، جایگاه خاصی نزد قرآن پژوهان دارد. مقاله حاضر 
با هدف بررس���ی آراء آلوسی درباره شخصیت حضرت زهرا؟س؟ در قرآن، با استخراج آیات 
نازل���ه در ش���أن آن حضرت و بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی، ش���خصیت ایش���ان را 
کاوی ق���رار داد. منابع مورد اس���تفاده در این تحقیق در  در تفس���یر روح المعان���ی م���ورد وا
گرفته  محدوده س���ال های 1402 الی 1434 هجری قمری اس���ت. ط���ی مطالعات صورت 
که موضوع  و جس���تجو در نشریات و پایگاه های اطالع رسانی توسط محقق، اثر پژوهشی 
کرده باشد، یافت نشد. محقق در پژوهش حاضر  مورد مطالعه پژوهش حاضر را بررس���ی 
که آلوسی در تصویرپردازی شخصیت حضرت زهرا؟س؟ دچار  به این نتیجه دست یافت 
تذبذب و س���رگردانی ش���ده اس���ت. وی ش���خصیت حضرت زهرا؟س؟ را در تفسیر برخی از 
آی���ات با الفاظ���ی همچون »دارای حرمت، همراهی با پیامب���ر؟ص؟ در روز مباهله و برترین 
کرده است، در مواردی دیگر، آن بزرگوار را »غیر معصوم  زن جهان« دارای فضیلت معرفی 
کرده و در برخی آیات نیز خود دچار  و طلبکار ناحّق« نش���ان داده است، در پاره ای تردید 
تردی���د ش���ده اس���ت. در ای���ن می���ان، وی در توضیح بس���یاری از آیات مرب���وط به حضرت 

زهرا؟س؟، هیچگونه سخنی )در نفی یا اثبات حضرت زهرا؟س؟( ذکر نکرده است.
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1. مقدمه

کنار قرآن یکی دیگر از منابع برای هدایت بشر در تمام  طبق حدیث ثقلین، اهل بیت؟مهع؟ در 

کریم در س���ور و آیات متعددی به معرفی ش���خصیت ایشان پرداخته  زمان ها هس���تند و قرآن 

گاهی از اس���مای  که یک���ی از اهل بیت؟مهع؟ اس���ت به دلیل آ اس���ت. حضرت فاطم���ه؟س؟ نیز 

حسنای الهی به مقام منیع خلیفه خدا شدن نائل آمد؛ زیرا تمام عناصر محوری استخالف 

گرد آمد. ایشان َبّهال )مباهله(، تطهیر، مّودت، ایثار و اطعام مسکین،  در هوّیت آن حضرت 

ک���رده و در نهایت شایس���ته هبوط حضرت  کامل جمع  کوث���ر الهی را س���الم و  یتی���م و اس���یر و 

گذشته و حال ثبت و مطالب پنهان  که در آن فتنه های  جبرئیل؟ع؟ و دریافت مصحفی شد 

و آش���کار نیز در آن مش���هود بود. )جوادی آملی، بی تا، 154/2( آیات نازله در شأن حضرت زهرا؟س؟ به 

اعتقاد شیعه و اهل سنت عبارت است از: آیه 6 سوره فاتحه؛ آیات 37، 43، 58، 143و 256 

سوره بقره؛ آیات 42، 61 و 103 سوره آل عمران؛ آیه 54 سوره نساء؛ آیه 33 سوره انفال؛ آیه 119 

س���وره توبه؛ آیات 24 و 25 س���وره ابراهیم؛ آیات26 و 57 سوره اسراء؛ آیه 135 سوره طه؛ آیات 

11 و 74 سوره مؤمنون؛ آیات 35 و 36 سوره نور؛ آیه 100 سوره شعراء؛ آیه 69 سوره عنکبوت؛ 

آیه 33 س���وره احزاب؛ آیه 23 س���وره شوری؛ آیات 22-19 سوره الرحمن؛ آیات 38 و 39 سوره 

مدثر؛ آیه 11 س���وره بلد؛ آیه 103 س���وره بینه؛ آیات 38 و 39 س���وره عبس؛ آیه 5 س���وره ضحی 

کوثر و انس���ان و آیات مباهله، تطهیر،  و... . از این بین، آلوس���ی فقط در تفس���یر س���وره های 

مودت، ذی القربی، اعطاء، آیه »شجره طیبه«، آیه »مرج البحرین«، آیه »برترین خانه، خانه 

حضرت زهرا؟س؟« و آیه »نس���اء العاَلمین« به حضرت زهرا؟س؟ اش���اره داش���ته و در تفس���یر به 

دیگر آیات، هیچگونه س���خنی درباره آن حضرت مطرح نکرده اس���ت. بر این اس���اس، مقاله 

حاضر با استخراج دیدگاه های آلوسی درباره آن آیات و تقسیم آنها به دو دسته عام و خاص، 

کرده است.  کاوی آراء وی اهتمام  به بررسی و وا

کوثر: 61، آل عم���ران: 33(،  گ�رچ���ه درباره حض���رت زهرا؟س؟ در تفاس���یر و ذیل آیات مرب���وط )ر.ک.، 

کتاب های سیره شناسی )ر.ک.، معارف، 1391؛ رحمانی همدانی، 1378 و... .(، مقاالت )ر.ک.، یعقوب بشوی، 1387، 

ص90-57؛ بش���وی، 1386، ص144-115؛ معارف، 1387، ص67-35 و...( و همچنین درباره بررس���ی دیدگاه های 

آلوسی در مورد اهل بیت؟مهع؟ )ر.ک.، نوروزی، و دوست محمدی، 1394، ص173-155؛ قاسم پور، 1389، ص136-113؛ 
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کنون تألیفی جامع با  کبرنژاد، 1390، ص128-111 و ...( بحث های فراوانی شده است، اما تا  حسنوندی، و ا

موضوع بررسی آراء آلوسی درباره شخصیت حضرت زهرا؟س؟ در قرآن، صورت نگرفته است. 

در برخی از این پژوهش ها یا به تحلیل دیدگاه های مفسران و دانشمندان اهل سنت درباره 

اهل بیت؟مهع؟ و یا حضرت زهرا؟ع؟ )در برخی از آیات و سور محدود( پرداخته شده و یا فقط 

به تحلیل جایگاه اهل بیت؟مهع؟ در نزد آلوس���ی در آیه ای خاص، اش���اره ش���ده اس���ت. بر این 

که آلوسی در تفسیر  که آیاتی  اساس، مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤاالت است 

کدام اس���ت و وی ش���خصیت حضرت زهرا؟س؟ را چگونه  آنها از حضرت زهرا؟س؟ یاد نموده، 

ارزیابی نموده است؟ همچنین چه نقدی بر این شخصیت پردازی وارد است؟ 

2. شخصیت حضرت زهرا؟س؟ در تفسیر روح المعانی

که درباره اهل بیت؟مهع؟ و حضرت زهرا؟ع؟ نازل  آلوسی در تفسیر روح المعانی و در ذیل آیاتی 

که می توان آنها را در  ش���ده اس���ت، نظراتی را درباره ش���خصیت آن بانوی بزرگوار بیان نموده 

دو بخ���ش مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: دیدگاه آلوس���ی در آی���ات مربوط به اهل بیت؟مهع؟ و 

که فقط در شأن حضرت زهرا؟ع؟ نازل شده است. دیدگاه آلوسی در آیات خاصی 

2-1. دیدگاه آلوسی در تفسیر آیات مربوط به اهل بیت؟مهع؟ 

برخی از آیات قرآن یا در شأن اهل بیت؟مهع؟ نازل شده است و یا ایشان مصداقی از آن آیات، 

که حضرت زهرا؟س؟ یکی از اهل بیت؟مهع؟ است، به تبیین و بررسی  معرفی ش���ده اند و از آنجا 

دیدگاه های آلوسی در مورد شخصیت ایشان در آیات مربوطه پرداخته شده است.

2-1-1. آیه مباهله 

که خداون���د در آن فضیلت اهل بیت؟مهع؟ را اع���الم نمود، آیۀ مباهله  از جمل���ه آیات آش���کاری 

که می فرماید:  است 

ْبَناَءکُمَو
َ
ْبَناَءَناَوأ

َ
َنـــْدُعأ

ْ
ْوا

َ
َتَعال

ْ
ِمَفُقل

ْ
ِعل

ْ
ـــَکِفیِهِمنَبْعِدَماَجاَءَکِمَنال ـــْنَحاّجَ َ

َ
ف

َکِذِبنی.
ْ
ْعَنَتاهَّلِلَعىَلال

َّ
َفَنْجَعلل

ْ
َنْبهِتل َّ نُفَسُکْمثُ

َ
نُفَسَناَوأ

َ
ِنَساَءَناَوِنَساَءُکْمَوأ

کند،  که تو را ]حاصل [ آمده، با تو محاجه  که در این ]باره [ پس از دانشـــی  پس هر 
بگو: بیایید پســـرانمان و پســـرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشـــان نزدیک و شـــما 
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کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان  خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم، سپس مباهله 

قرار دهیم. )آل عمران: 61(

آلوسی در تفسیر این آیه، ضمن نقل روایات متعدد، به ذکر دو روایت در این باره پرداخته 

کساء بیان می کند. که در آنها به صراحت، شأن نزول این آیه را در حق اصحاب  است 

کرده است: کتاب الدالئل از ابن عباس نقل   روایت اول: ابونعیم اصفهانی در 
وقتی که 14 نفر از نصارای نجران به نزد رســـول خدا ؟ص؟ آمدند که »ســـید« بزرگ 
آنها و »عاقب« صاحب رأی آنها بود، رســـول خدا ؟ص؟ به آنها فرمود: »اســـالم آوردید؟« 
گفتند: »قبل  گفتند: »اســـالم آوردیم«. پیامبر؟ص؟ فرمود: »چه زمانی اســـالم آوردید؟« 
از تـــو«. پیامبـــر ؟ص؟ فرمود: »دروغ می گویید؛ زیرا اســـالم آوردن شـــما را ســـه چیز مانع 
می شـــود: عبادت کردن صلیب، خوردن گوشـــت خوک و پندار شـــما به اینکه خداوند 
صاحـــب فرزند اســـت«. در این هنگام آیـــه »ِإّنَ َمَثَل ِعیســـی « )آل عمران: 59( نازل شـــد. 
گفتند: »آنچه را آیه می گوید متوجه نشـــدیم«. از  هنگامی کـــه پیامبر؟ص؟ آیه را خواند، 
اینرو آیه مباهله نازل شد و رسول خدا ؟ص؟ به آنها فرمود: »همانا خداوند مرا به مباهله 
گفتند: »ای اباالقاســـم به ما مهلت بده تا مشـــورت کنیم«. سید به  با شـــما امر نمود«. 
کند،  گر او نفرین  گفت: »به خدا ســـوگند همانا این مرد پیامبر مرســـل اســـت و ا عاقب 
کند نه کوچک و  که قومی را نفرین  قطعًا بیچاره و درمانده می شوید؛ زیرا هر پیامبری 
نه بزرگ از آن قوم باقی نمی ماند«. این در حالی بود که پیامبر؟ص؟ همراه با علی؟ع؟، 
فاطمه؟س؟، حســـن؟ع؟ و حســـین ؟ع؟ به ســـمت مـــکان مباهلـــه روانه می شـــدند و 
پیامبر؟ص؟ ]به اهل بیت؟مهع؟ خود[ فرمود: »وقتی که من دعا کردم شما آمین بگویید«. 
کردند. )آلوس���ی، 1415،  کرده و با پرداخت جزیه مصالحه  پـــس اهالی نجران از مباهله ابا 

 )180-181/2

که آیه مباهله  کرده اند: »هنگامی   روایت دوم: مسلم و ترمذی از سعدبن ابی وقاص نقل 

نازل ش���د، رس���ول خدا؟ص؟، عل���ی؟ع؟، فاطمه؟س؟، حس���ن؟ع؟ و حس���ین؟ع؟ را فراخواند 

کرد: »خدایا! اینها اهل بیت من هس���تند««. )آلوس���ی، 1415، 182/2( وی در ادامه روایات  و ع���رض 

که تنها حکایت از  دیگ���ری از پیامب���ر ؟ص؟ و ابن عب���اس در مورد جریان مباهله نقل می کن���د، 

ک ش���دن آنها با مباهله دارد  حض���ور اهالی نجران، پرداخت جزی���ه در صورت مصالحه و هال

)آلوسی، 1415، 180-181/2(.

مسئله قابل توجه این است که آلوسی بر اساس این روایات، جریان مباهله را واضح ترین 
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دلی���ل بر نبوت پیامبر؟ص؟ و از فضایل اهل بیت پیامبر؟ص؟ می داند؛ زیرا از یک س���و، نصارای 

ْبَناَءَنا« 
َ
نجران با پیامبر؟ص؟ مباهله نکردند و از سوی دیگر، رسول خدا ؟ص؟ در مقام امتثاِل »أ

نُفَس���َنا« علی؟ع؟ را به صحنه مباهله 
َ
حس���ن؟ع؟ و حس���ین؟ع؟، »ِنَس���اَءَنا« فاطمه؟س؟ و »أ

گرچه آلوسی در این آیه به فضیلت حضرت زهرا؟س؟ مبنی بر  آورده اس���ت. )آلوس���ی، 1415، 181/2( ا

که همان  همراهی با پیامبر؟ص؟ اذعان داشته است، به فضلیت باالتر آن حضرت در این آیه 

»مستجاب الدعوه بودن« ایشان می باشد، هیچ اشاره ای نکرده است.

 2-1-2. آیه تطهیر 

که ناظر بر افضلی���ت اهل بیت پیامبر ؟ص؟ بر دیگران ب���وده و در اثبات امامت و  از دیگ���ر آیات���ی 

رهبری ائمه ؟مهع؟ به آن اس���تناد شده اس���ت، آیه 33 احزاب، معروف به آیه تطهیر می باشد: 

َرکُم  َتْطِهی���را؛ خدا فقط می خواهد  ْه���َل اْلَبْیِت َو ُیَطّهِ
َ
ْجَس أ َم���ا ُیِریُد اهلُل ِلُیْذِه���َب َعنُکُم الّرِ

َ
»ِإّن

گرداند«. کیزه  ک و پا آلودگی را از شما خاندان ]پیامبر[ بزداید و شما را پا

کرده است: آلوسی شأن نزول این آیه را چنین بیان 
کـــه گفـــت: »آیه تطهیـــر در خانه مـــن و هنگامی که   از ام ســـلمه روایـــت کرده انـــد 
فاطمه؟س؟، علی؟ع؟، حســـن؟ع؟ و حســـین ؟ع؟ نیز در آنجا بودند، نازل شده است 
که ]بعد از نزول آن[ رسول خدا ؟ص؟ آنان را با عبایی پوشانید. آنگاه فرمود: خدایا اینها 

گردان«. )آلوسی، 1415، 195/11(  ک  کن و پا اهل بیت من هستند، پس پلیدى را از آنها دور 

وی در ادامه به چند روایت درباره اینکه، فاطمه؟س؟، علی؟ع؟، حسن؟ع؟ و حسین؟ع؟ 

کرده اس���ت و در نهایت روایتی دیگر از ام سلمه بیان  از اهل بیت پیامبر؟ص؟ هس���تند، اش���اره 

گفت:  که پیامبر؟ص؟ مانع شد و به من  گفت: »من هم می خواستم به جمع آنها وارد شوم  که  می کند 

تو خود عاقبت بخیر هستی، چون همسر پیامبر هستی«. )آلوسی، 1415، 195/11(

صاحب تفسیر روح المعانی در مورد مفردات این آیه هم مطالبی را بیان نموده است:
ک نه  دربـــاره واژه بیـــت دو احتمـــال وجود دارد: نخســـت، خانه ای از چـــوب و خا
خویشاوندی و بســـتگان؛ در حقیقت این خانه چوب و خشتی، همان خانه مسکونی 
پیامبر ؟ص؟ -و نه مســـجد ایشان- اســـت و دوم خانه نسبی که به دلیل نسبی بودن، 

مفرد آمده و مثل آیات قبل به صورت »بیوت« نیامده است. )آلوسی، 1415، 193/11- 194( 

همچنین وی در مورد واژه »اهل بیت« معتقد است که منظور از اهل بیت کسانی هستند 
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که از لحاظ عرفی تجّمع  گونه ای  که پیوند و ارتباطی نزدیک و محکم با پیامبر ؟ص؟ دارند به 

که از این افراد همسران پیامبر؟ص؟ و چهار نفر  و سکونت آنان در یک خانه ناشایست نیست 

که با پیامبر؟ص؟ داش���ته اند- جزو اهل بیت هس���تند. طبق این  اهل عبا -با توجه به نزدیکی 

کساء را مشمول اهل بیت ؟ع؟ می داند؛ زیرا  تعریف، وی ابتدا ازواج پیامبر؟ص؟ و سپس اهل 

َرُکْم« به دلیل مراعات لفظ »اهل«، به معنای »کّن« اس���ت  »ضمی���ر »کم« در »َعْنُکُم« و »ُیَطّهِ

که این شیوه در نزد عرب زبانان فراوان است. )آلوسی، 1415، 194/11- 199(

که این آیه نمی تواند دلیلی بر عصمت و مصون ماندن  آلوسی در نهایت بر این باور است 

گر آیه فوق داللت بر عصمت  گناه باش���د )آلوس���ی، 1415، 11/ 199-198(؛ زی���را ا اهل بیت پیامبر ؟ص؟ از 

داشت، می بایست به صورت صیغه ماضی – که داللت بر ثبوت عصمت دارد- نازل می شد 

گفته نمی شود: »إنی أرید أن أطهره: می خواهم  که طاهر است  کسی  ع؛ زیرا در حق  نه مضار

که حاصل اس���ت، ممتنع می باشد )ر.ک.، آلوسی، 1415،  که تحصیل چیزی  کنم«؛ چرا تو را تطهیر 

.)198 /11

2-1-2-1. بررسی و ارزیابی دیدگاه آولوسی درباره آیه تطهیر

اول اینکه روایات بیان ش���ده توس���ط آلوسی در شأن نزول آیه، بیانگر نزول آن درباره اصحاب 

که مفسران شیعه و اهل سنت  کساء - و نه زنان پیامبر؟ص؟- در خانه ام سلمه است؛ مطلبی 

نیز بدان تصریح نموده اند. )ر.ک.، سیوطی، 1404، 199/5-133؛ حسکانی، 1411، 139/2-18؛ عروسی حویزی، 1415، 

277/4-269؛ بحرانی، 1416، 469/4-443؛ طباطبایی، 1417، 327/16؛ بغوی، 1420، 638/3-637؛ طبرسی، 1372، 559/8( 

گلی نیست؛ زیرا »الف و الم« موجود در  دوم اینکه مقصود از »بیت« نیز هر خانه خشت و 

که خانه زنان پیامبر؟ص؟ نیس���ت. توضیح آنکه در آیات قبل و  آن اش���اره به خانه خاصی دارد 

کلمه »بیوتکن«  بعد از آیه تطهیر، خداوند از خانه های زنان پیامبر به دلیل زیاد بودن آنها با 

تعبیر نموده اس���ت: »َقْرَن فِی ُبُیوِتُکن« )احزاب: 33( و »َو اْذُک���ْرَن َما ُیْتلَی  فِی ُبُیوِتُکن« )احزاب: 34(. 

که با »الف و الم« مش���خص ش���ده اس���ت، غیر از خانه ه���ای پیامبر؟ص؟  بنابرای���ن، این خانه 

که این خانه، بیت نبوت و رسالت است )ر.ک.، طبرسی، 1372، 109/20؛ اخوان  می باشد و بدیهی است 

مقدم، 1392، 53-43(.

 سوم اینکه نظر آلوسی در مورد اهل بیت نیز قابل قبول نیست؛ زیرا از سویی، خود آلوسی 
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کل  که در نس���ل هر مردی است- و اهل بیت -که عطف بیان یا بدل  به دلیل وجود عترت - 

که زنان پیامبر؟ص؟  کی���د می کند  کل اس���ت- در حدی���ث ثقلین )ر.ک.، مجلس���ی، 1403، 133/23( تأ از 

داخل در اهل بیت؟مهع؟ - و یکی از ثقلین- نیس���تند )آلوس���ی، 1415، 11/ 197(. از سوی دیگر، ترکیب 

کری���م این ترکیب برای  ْه���َل اْلَبْیِت« در عرف قرآن، اس���م خاص اس���ت؛ یعنی هرجا در قرآن 
َ
»أ

پیامبر ؟ص؟ اختصاص داده ش���ود، منظور فقط رس���ول خدا؟ص؟، حضرت علی؟ع؟، حصرت 

فاطمه؟س؟ و حس���نین؟امهع؟ است و بر هیچ کس حتی خویشاوندان و حتی اقرباى آن جناب 

اطالق نمی شود )طباطبایی، 1417،  312/16(. 

از س���وی دیگر توجیه صاحب روح المعان���ی درباره مراعات لفظ مذّک���ر »أهل« نیز صحیح 

که هم ضمیر مذّکر و هم ضمیر  که لفظ »أهل« از جمله الفاظ دو وجهی است  نمی باشد؛ چرا 

اِلِم 
َ

ْخِرْجَنا ِمْن َه���ِذِه اْلَقْرَیِة الّظ
َ
َن���ا أ مؤّن���ث به آن برمی گردد. زمخش���ری نیز در آی���ه »َیُقوُلوَن َرّبَ

اِلمه 
َ

ْهُلَها« )نس���اء: 75( به دو وجهی بودن لفظ »أهل« اش���اره داشته و اس���تفاده از عبارت »الّظ
َ
أ

ْهُلَها« را جایز می داند. )آلوسی، 1407، 1/ 535(
َ
اِلِم أ

َ
ْهُلَها« به جای »الّظ

َ
أ

چهارم اینکه قوى ترین اس���تدالل بر عصمت حضرت فاطم���ه؟س؟ و دیگر اهل بیت؟مهع؟ 

ع درباره خداوند به معنای  داللت همین آیه اس���ت )ر.ک.، طبرس���ی، 1372، 293/1(؛ زیرا افعال مضار

که فعل با صیغه  مس���تقبل نیست تا با تغییر فعل مشکل حل شود؛ یعنی فقط به این دلیل 

ع بودن  گفت تحقق این امور قطعی نیس���ت بلکه مضار ماضی ذکر نش���ده اس���ت، نمی توان 

که از آن به  فعل در این آیه، به معنای اس���تمرار این اراده الهی و همیش���گی بودن آن اس���ت 

»سّنت الهی« تعبیر می شود؛ همانطور که امور دیگری همچون تبیین، هدایت به سنت های 

گذش���تگان، توبه و توجه خدا به بنده و... در آیه 26 و 27 س���وره نساء دارای وعده ای قطعی 

ع در چنی���ن مواردی نه به معنی تحقق  اس���ت. )جوادی آمل���ی، 1390، 5/ 178(. بنابراین، فعل مضار

فعل در مستقبل، بلکه به معنی استمرار و همیشگی بودن این فعل است.

گرچه آلوسی به نزول آیه در شأن اهل بیت؟مهع؟ تصریح دارد، سخنان  کالم آنکه،   خالصه 

متناق���ض وی در م���ورد مصادی���ق اهل بی���ت؟مهع؟ و ع���دم ترجیح بی���ن آنها و همچنی���ن انکاِر 

عصمت آنها بدون اثبات آن، از ضعف های وی در تحلیل شخصیت اهل بیت؟مهع؟ و حضرت 

که از اهل بیت؟مهع؟ است، می باشد. زهرا؟س؟ 
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2-1-3. آیه مودت 

َة«، به آیه مودت 
َ

کلم���ه »اْلَم���َوّد که به لحاظ اش���تمال بر  خداوند در آیه 23 س���وره ش���وری - 

مشهور است- می فرماید: 

ْیِه
َ
کُمَعل

ُ
ْســـل

َ
أ

َّ
اِتُقلل اِلَ الّصَ

ْ
وا

ُ
َوَعِمل

ْ
ِذیَنَءاَمُنوا

َّ
ـــُراهَّلُلِعَباَدُهال ِذىُیَبّشِ

َّ
ذِلَکال

اهَّلَلَغُفوٌرَشُکور. ُهِفهَیاُحْسًناِإّنَ
َ
ِزْدل ىَبَوَمنَیْقتَرْفَحَسَنًةّنَ ُقْر

ْ
َةىِفال َوّدَ َ الْ

َّ
ْجًراِإل

َ
أ

این همان ]پاداشی [ است که خدا بندگان خود را که ایمان آورده و کارهاى شایسته 
کرده اند ]بدان [ مژده داده اســـت. بگو: به ازاى آن ]رســـالت [ پاداشـــی از شـــما خواســـتار 
نیســـتم، مگر دوســـتی دربـــاره خویشـــاوندان. و هر کس نیکـــی بجـــای آورد ]و طاعتی 

اندوزد[، براى او در ثواب آن خواهیم افزود. قطعًا خدا آمرزنده و قدرشناس است.

آلوس���ی طبق برخی اقوال و روایات، چهار نظر را درباره تفس���یر »قربی« بدون ترجیح بین 

آنها ذکر می کند. چون سه مورد آن - قریش و انصار، خویشاوندان و نزدیکان هر فرد و تقرب 

به خداوند- حتی با ادله عقلی و نقلی نیز غیر قابل قبول است و همچنین بیان آن از حوصله 

که مرتبط به موضوع مقاله اس���ت، مورد بررسی  ج اس���ت، فقط دیدگاه چهارم  این مقاله خار

قرار می گیرد.

صاح���ب روح المعانی طب���ق برخی از روایات، مقصود از »قربی« را خویش���اوندان و نزدیکان 

کرده اس���ت. وی در این صورت، »ف���ی« را ظرفیۀ مجازیه، »قربی« را به معنای  پیامبر ؟ص؟ ذکر 

َة« را »مودت ثابت و اس���توار در نزدیکان« در نظر 
َ

»األقرب���اء: خویش���اوندان و نزدیکان« و »اْلَمَوّد

گرفته اس���ت )آلوس���ی، 1415، 31/13(. س���پس در ادامه، مصادیق »قربی« را با لف���ظ »قیل«، با »علی، 

فاطم���ه و فرزن���دان فاطمه؟س؟« تطبیق داده و با روایتی مرف���وع از ابن عباس می گوید: »وقتی 

کسانی  که دوستی آنان واجب است، چه  گفتند: »ای پیامبر! نزدیکان شما  این آیه نازل شد، 

هستند؟« پیامبر فرمود: »علی، فاطمه و فرزندان او«« )1415، 31/13(. وی سند این روایت را طبق 

نظر سیوطی در درالمنثور ضعیف دانسته است )ر.ک.، سیوطی، 1404، 7/6( و تصریح می کند: »به فرض 

کتاب روایی دیگر نقل نش���ده اس���ت«  صح���ت، چنین روایتی از ابن عباس در صحیحین یا هر 

)آلوس���ی، 1415، 32/13(. ب���ا این وجود، وی اهمیت زیادی برای محبت اهل بیت؟مهع؟ قائل ش���ده و 

که محبت خویش���اوندان پیامبر؟ص؟ به دلیل قراب���ت با وی واجب  می گوی���د: »حق این اس���ت 

باشد، بنابراین، هر قدر قرابت قوی تر باشد، محبت، وجوب بیشتری دارد« )آلوسی، 1415، 32/13(.
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2-1-3-1. بررسی و ارزیابی دیدگاه آلوسی درباره آیه مودت

اول اینکه اخبار متواتر منقول از ش���یعه و اهل تس���نن بر وجوب مودت اهل بیت و محبت به 

کید دارد )ر.ک.، عروس���ی حویزی، 1415، 572/4؛ بحرانی، 1416، 815/4؛ طباطبایی، 1417، 52/18؛ فخر رازی،  ایش���ان تأ

1420، 27/ 595؛ ثعلب���ی 1422، 310/8(. همچنی���ن دق���ت در حدیث ثقلین، س���فینه و ...، هیچ ش���کی 

کردن مودت اهل بیت و اجر رس���الت ق���رار دادن آن،  ک���ه منظور از واجب  را باق���ی نمی گذارد 

که اجر  وس���یله اى براى ارجاع م���ردم به آنها، با عنوان مرجع علمی اس���ت. ازای���ن رو، مودتی 

رس���الت فرض شده اس���ت، چیزى ماورای رس���الت، دعوت دینی و بقای آن نیست )طباطبایی، 

 .)46/18 ،1417

دوم اینکه حدیث منقول از ابن عباس در منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت، به طرق 

کم حسکانی، آن را با هشت طریق ذکر می کند )ر.ک.،  مختلفی وارد شده است؛ به نحوی که حا

گرفته در ای���ن زمینه، برخی از این  حس���کانی، 1411، 146/2-132( ک���ه بر اس���اس پژوهش های صورت 

طرق صحیح می باشند )ر.ک.، معارف، 1391(. سوم اینکه طبق سخن پایانی خود آلوسی، حضرت 

که فرزند پیامبر؟ص؟ اس���ت، از همه بیشتر به وی نزدیک می باشد، بنابراین محبت  زهرا؟س؟ 

آن بزرگوار از همه واجب تر است.

که هرچند وی مودت اصحاب  گرفت  بر اس���اس آراء آلوسی در آیه مودت می توان نتیجه 

کساء و حضرت زهرا؟ع؟ )که یکی از آنهاست( را به دلیل نزدیکی با پیامبر؟ص؟ ضروری می داند، 

ام���ا از مجم���وع اقوال ذکر ش���ده در معنای »قرب���ی«، هیچ قولی را ترجیح نداده و حتی س���ند 

کثرت نقل از اهل سنت )ر.ک.، حسکانی، 1411، 146/2- کساء« را باوجود  دیدگاه مربوط به »اصحاب 

132؛ زمخشری، 1407، 220/4-219؛ فخررازی، 1420، 595/27؛ بیضاوی، 1418، 80/5؛ سیوطی، 1404، 7/6( رد می کند.

2-1-4. آیات سوره انسان 

که در ش���أن اهل بیت؟مهع؟ و حضرت زهرا؟س؟ نازل ش���ده اس���ت، سوره  از جمله س���وره هایی 

که بر طبق روایت مشهور از ابن عباس،  انسان به ویژه آیات پنجم تا نهم این سوره می باشد 

زمانی که اهل بیت؟مهع؟ افطار خود را بعد از سه روز به مسکین، اسیر و یتیم اعطا نمودند، این 

کل سوره  سوره نازل شده است. آلوسی در ابتدا با نقل روایت مشهور »ابن عباس«، به نزول 

در ش���أن اهل بیت؟مهع؟ و فضه، خادم ایشان، اشاره نموده است، سپس روایت »ابن مهران« 
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ْبراَر َیْش���َرُبوَن « تا آخر س���وره در شأن حضرت زهرا؟س؟ را نقل می کند. 
َ ْ
مبنی بر نزول آیۀ »ِإّنَ األ

س���پس ب���ا ذکر روایت���ی از ابن مردویه، نزول آیه »َو ُیْطِعُموَن« تا آخر س���وره را در ش���أن حضرت 

ک���ه تنها از حضرت  کرده و در نهای���ت با نقل روایت عطا،  عل���ی؟ع؟ و حضرت زه���را؟س؟ بیان 

علی؟ع؟ نام برده است، سخن خود را به پایان می برد )آلوسی، 1415،  174/15(.

آلوس���ی ضمن رد دو روایت دیگر در مورد ش���أن نزول این سوره - انفاق به اسیران جنگی 

در یک روایت و یا انفاق به یک اس���یر- به دلیل آحاد بودن )آلوس���ی، 1415، 172/15( اصل نزول این 

س���وره در ش���أن حضرت زهرا؟س؟ و حضرت علی؟ع؟ را مسلم دانسته و از بین روایات، روایت 

ابن عباس را از همه مشهورتر می داند )آلوسی، 1415، 172/15 و 174(. وی در پایان به نکته ای ظریف 

که در بیان  که علت عدم ذکر حورالعین در این س���وره - برخالف مواردی دیگر  اش���اره می کند 

نعم���ات بهش���تی، از آن با عنوان یکی از نعمت ها یاد ش���ده اس���ت- رعای���ت جایگاه و حرمت 

حضرت زهرا ؟س؟ بوده اس���ت. وی همچنین از ایش���ان با القاب ویژه بتول و قرة عین الرسول 

یاد نموده است )آلوسی، 1415، 174/15(. 

ک���ه تصریح این مفس���ر بر ن���زول آیه در ش���أن  گفت  ب���ر اس���اس آنچ���ه ذکر ش���د، می ت���وان 

اهل بیت؟مهع؟ و حضرت زهرا؟س؟ و بیان نکتهای لطیف در عدم ذکر حورالعین در این سوره، 

کی از توجه وی به شأن حضرت زهرا؟س؟ در سوره انسان است.  حا

2-1-5. آیه »شجره طیبه« 

که در ش���أن اهل بیت؟مهع؟ نازل ش���ده  آیه 24 س���وره مبارکه ابراهیم یکی دیگر از آیاتی اس���ت 

است. خداوند در این آیه می فرماید: 

َماء. َهاَثاِبٌتَوَفْرُعَهاىِفالّسَ
ُ
ْصل

َ
َبٍةأ َبًةَکَشَجَرٍةَطّیِ کِلَمًةَطّیِ

ً
َتَرَکْیَفَضَرَباهَّلُلَمَثال ْ لَ

َ
أ

ک اســـت که  ک که مانند درختی پا آیـــا ندیـــدى خدا چگونه َمَثل زده: ســـخنی پـــا

ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است؟ )ابراهیم: 24(

که ریش���ه آن ثابت و   در این آیه، »کلمه طیبه« به »ش���جره طیبه« تش���بیه ش���ده اس���ت 

شاخه های آن در آسمان است. این تشبیه و مثال، هر سنت، دستور، برنامه، روش، عمل، 

که همه اینه���ا همانند یک  ک و پر برکتی را ش���امل می ش���ود  انس���ان و خالص���ه ه���ر موجود پا

کیزه است. )مکارم شیرازی، 1374، 333/10( درخت پا
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آلوسی در ذیل این آیه، برای مصداق »شجره طیبه«، به دو روایت استناد می کند: شیعه 

که شجره خبیثه، »بنی امیه«  کرده است  از امام جعفر صادق ؟ع؟ در تفس���یر این آیه، روایت 

و ش���جره طیبه، »رس���ول خدا؟ص؟، علی؟ع؟ و فاطمه؟س؟ و آنچه از وى متولد ش���ده« است، 

که رس���ول  کرده اس���ت  می باش���د. )آلوس���ی، 1415، 203/7( اب���ن مردوی���ه از ع���دی ب���ن حاتم روایت 

کـــرد و بهترین عرب، قریش بـــود. این قوم، همان  خ���دا؟ص؟ فرم���ود: »خداوند قلب بندگان را زیرورو 

َبٍة'' « )آلوسی،  َکَشَجَرٍة َطّیِ َبًة  َکِلَمًة َطّیِ  
ً

شـــجره مبارکه اى است که خداوند درباره آنها در قرآن فرمود:'' َمَثال

 .)203/7 ،1415

2-1-5-1. بررسی و ارزیابی دیدگاه آلوسی درباره »شجره طیبه«

که آلوسی مصداق صحیح »شجره طیبه« را مشخص  با توجه به آنچه ذکر شد، مبرهن است 

نک���رده اس���ت. اینک���ه منظ���ور از ش���جره طیبه، قریش باش���د، س���خن صحیحی نیس���ت؛ زیرا 

که همه دودمان  درصورتی که یک امت و یا یک طایفه مبارک باش���ند، به این معنی نیس���ت 

آنه���ا – مانند بن���ی عبدالدار، ابوجهل و ابوله���ب- مبارک باش���ند )طباطبای���ی، 1417، 64/12(. آنچه 

گفت: »من  که بدو  این مطلب را تأیید می کند س���خن عایش���ه به مروان بن حکم است؛ آنجا

که به پدرت و جدت می فرمود: »ش���ما ش���جره ملعونه در قرآن  از رس���ول خدا ؟ص؟ ش���نیدم، 

هستید«« )مجلسی، 1403، 258/28(.

کرده اس���ت- »ع���ام« و روایت اول »خاص«  که آلوس���ی نقل  بر این اس���اس، روایت دوم - 

گفته شده و با حمل روایت »عام« بر »خاص«، مصداق حقیقی  که با توجه به ارزیابی  اس���ت 

که از طایفه قریش هستند- است. و واقعی این آیه، اهل بیت؟مهع؟ - 

2-1-6. آیه »مرج البحرین« 

که دالل���ت بر فضیل���ت فوق العاده و جاللت ش���أن براى حض���رت علی؟ع؟،  از آیات���ی دیگ���ری 

که می فرماید:  همسرش و فرزندانش دارد، آیات 19 -22 سوره الرحمن است 

َباِن*خْیُرُج اُتَکّذِ َ کُ ّبِ ِءَر
َ

َءال ّىِ
َ
َیْبِغَیاِن*َفِبـــأ

َّ
َتِقَیـــاِن*َبْیهُنَماَبْرَزٌخل

ْ
ْیِنَیل َبْحَر

ْ
َمـــَرَجال

ْرَجاُن. َ ُؤَوالْ
ُ
ْؤل

ُّ
ِمهْنَماالل

کنند، میان آن دو، حّد فاصلی  کرد ]که [ باهم برخورد  دو دریا را ]به گونه اى [ روان 
کدام یک از نعمت های پروردگارتان را منکرید؟  که به هم تجاوز نمی کنند، پس  است 
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از هر دو ]دریا[ مروارید و مرجان برآید. 

که منظور از دو  آلوس���ی ذیل این آیه روایتی را از ابن عباس و انس بن مالک نقل می کند 

خ و حائل میان  َج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتِقی���اِن« علی؟ع؟ و فاطمه؟س؟، منظور از ب���رز دری���ا در آیه »َم���َر

ْؤُلُؤ َو اْلَمْرجاُن« حس���ن 
ُ
ُج ِمْنُهَما الّل آن دو، رس���ول خدا ؟ص؟ و مقصود از لؤلؤ و مرجان در »َیْخُر

گر« این روایت صحیح باش���د، آن  که »ا و حس���ین ؟ع؟ هس���تند. وی همچنین تصریح دارد 

تفس���یر آیه نیس���ت، بلکه تأویلی همانند تأویالت صوفیان نسبت به بس���یاری از آیات است. 

که علی؟ع؟ و فاطمه؟س؟ نزد من از نظر علم و فضل از دریای  همچنین وی در پایان می گوید 

مح���دود، بزرگ ت���ر بوده و هر یک از حس���نین؟امهع؟، نزد م���ن زیباتر و جالب ت���ر از لؤلؤ و مرجان 

هستند؛ به طوری که قابل شمارش و حساب نیست. )آلوسی، 1415، 106/14(

2-1-6-1. بررسی و ارزیابی دیدگاه آلوسی درباره آیه »مرج البحرین«

اذعان صادقانه آلوس���ی نس���بت به مقام این بزرگواران درخور تحس���ین اس���ت؛ اما تردید وی 

در مورد روایت نیز صحیح نیس���ت؛ زیرا از س���ویی هیچ اشکالی ندارد آنها را از نظر بزرگی فضل 

که دریا به دلیل وس���عت داش���تن، دریا نامیده  کرد؛ چرا و عل���م و زی���ادی خیر به دریا تش���بیه 

می ش���ود )اس���ترآبادی، 1409( و از س���وی دیگر، این حدیث، با طرق متعّدد از س���وی اهل تسنن از 

پیامبر؟ص؟ نقل شده است )ر.ک.، حسکانی، 1411، 284/2؛ سیوطی، 1404، 143/6(. از این رو، تردید در این 

تأویل و س���پس اس���تناد آن به تأویل هاى بی مدرک و س���اخته افکار منحرف صوفیان، قابل 

قبول نیست )مکارم شیرازی، 1377، 326/9(.

2-2. دیدگاه آلوسی در آیات خاص حضرت زهرا؟س؟

کوثر 2-2-1. سوره 

کوثر در آینده  کرم؟ص؟ اس���ت؛ یکی دادن  این س���وره ش���امل دو خبر غیبی و بشارت به پیامبرا

که پاس���خی عملی به دشمنان رسالت و  که همان وجود حضرت فاطمه؟س؟ اس���ت  نزدیک 

که در آینده اتفاق خواهد افتاد. آلوسی  نبوت می باش���د و دوم، ابتر بودن دش���منان رس���الت 

کوثر از قول ابن عباس روایتی نقل می کند:  درباره سبب نزول سوره 
بزرگ ترین فرزند رســـول خدا؟ص؟ قاسم بود، ســـپس زینب، بعد عبداهَّلل و بعد از او 
ام کلثوم و آنگاه فاطمه ؟س؟ و در آخر رقیه. قاسم از دنیا رفت و اولین نفر از فرزندان آن 
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حضرت بود که در مکه از دنیا رفت، بعد از او عبداهَّلل از دنیا رفت. در این هنگام عاص 
بن وائل سهمی گفت: »نسل او قطع شده، پس او ابتر است«. در جواب او خداوند این 

که خود عاص بن وائل ابتر است. )آلوسی، 1415، 482/15(  آیه را فرستاد 

کنن���ده را »ابوجهل« یا »عقبةبن ابی معیط«  هرچند وی بر طبق روایاتی دیگر، ش���ماتت 

کرده اس���ت، اما در نهایت، »عاص بن وائل« را همان »ش���ماتت کننده«  ی���ا »ابولهب« معرفی 

معرفی می کند. )ر.ک.، آلوس���ی، 1415، 482/15( این مفس���ر درباره »کوثر«، هفده قول از باب »تمثیل 

که عبارتند از: نهرى در بهش���ت، حوض خاص رسول خدا ؟ص؟  کرده اس���ت  و تخصیص« ذکر 

در محش���ر، اوالد رس���ول خ���دا ؟ص؟، اصحاب و ی���اران پیامبر؟ص؟ تا روز قیام���ت، علماى امت 

پیامبر؟ص؟، قرآن و فضائل بس���یار آن، نبوت، تیس���یر قرآن و تخفیف ش���رایع، اسالم، توحید، 

نبوت، علم و حکمت، ایثار، فضائل رس���ول خدا ؟ص؟، مقام محمود، نور قلب ش���ریف رسول 

که  کثیر )آلوسی، 1415، 479/15-478(. آلوسی تنها ذیل معنای اوالد، روایتی را آورده  خدا ؟ص؟ و خیر 

که به پیامبر؟ص؟ نسبت ابتر داده است )1415، 479/15(. بعد از  کسی نازل شده  این سوره در رد 

که برای مبالغه به  کثرت می داند  ذک���ر این اقوال و در ادامه، »کوثر« را بر وزن »فوعل« از ماده 

کردن و بریدن« دانسته  کار می رود )آلوسی، 1415، 15/ 480(. آلوسی سپس »بتر« را به معنای »قطع 

که از نظر نسل و ذریه یا نیک نامی بال عقب باشد )آلوسی، 1415، 15/  کس���ی می داند  و لذا »ابتر« را 

482-481(. وی در پایان، پیامبر؟ص؟، نس���ل، ذریه و نام نی���ک او را تا روز قیامت پایدار می داند 

به طوری که قابل توصیف نیست )آلوسی، 1415، 15/ 482(.

کوثر 2-2-1-1. بررسی و ارزیابی دیدگاه آلوسی درباره سوره 

که تنها دو قول »نهرى در بهشت«  در تحلیل محتوایی نظرات آلوسی می توان اظهار داشت 

و »حوض خاص رس���ول خدا ؟ص؟ در محش���ر« مستند به روایت اس���ت. )طباطبایی، 1417، 370/20( 

کثیر« مناس���ب این شأن است؛ زیرا اول  جدای از این امر، از اقوال ذکر ش���ده، تنها قول »خیر 

اینکه با توجه به معنای ابتر )منقطع نسل( و نوع جمله -که قصر قلب )ر.ک.، سیوطی، 1421، 65/2( 

کثرت ذریه« اس���ت - »کثرت ذریه« یکی از  کثیر و  کوثر، یا »کثرت ذریه«  یا »خیر  بوده- مراد از 

کثیر« می باشد- اس���ت )طباطبایی، 1417، 370/20(. خود آلوسی هم به این مطلب  مصادیق »خیر 

کثرت فراوان استنباط می شود )آلوسی، 1415، 480/15(. که از »کوثر«،  اذعان نموده است 
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ْبَت���ُر«، توجه به همین 
َ ْ
« در عبارت »ِإّنَ ش���اِنَئَک ُه���َو األ دوم اینک���ه فای���ده ذکر ح���رف »ِإّنَ

کید، تعلیل را نیز می رس���اند.  « عالوه بر تأ دو معناس���ت )طباطبای���ی، 1417، 370/20(؛ زی���را حرف »إّنَ

که این تناسب تنها با  بنابراین، آنچه تعلیل می شود باید با بعدازاین حرف در تناسب باشد 

گفته  که معنا ندارد  کثیر« محقق می ش���ود، نه مواردی مثل »تفویض حوض«؛ چرا ذکر »خیر 

شود »ما به تو حوض دادیم، زیرا بدگوى تو ابتر است« )موسوی همدانی، 1374، 638/20(.

که هرچند وی به ابقای نس���ل و  گفت  کرده اس���ت، می توان  با توجه به آنچه آلوس���ی ذکر 

کثرت فراوان- اش���اره دارد،  کوثر-  ذری���ه و نام نیک پیامبر؟ص؟ تا روز قیامت و معنای تقریبی 

کثیر« یا »کثرت ذریه« در معنای »کوثر« اش���اره ای نکرده و حتی به  به طور مس���تقیم به »خیر 

که این سوره در شأن وی نازل شده است هم اشاره ای نداشته است. نام حضرت زهرا ؟س؟ 

2-2-2. آیه ذی القربی 

کید می کند و می فرماید: »َوآِت  خداوند در آیه 26 س���وره اس���راء بر ادای حق »ذی القربی« تأ

ْر َتْبذیرًا؛ و حق خویشـــاوند را به او بده و مســـتمند و در  ـــبیِل َو ال ُتَبّذِ ُه َو اْلِمْســـکیَن َو اْبَن الّسَ
َ

َذا اْلُقْربی  َحّق

راه مانده را ]دســـتگیرى کن [ و ولخرجی و اســـراف مکن« )اس���راء: 26(. مراد از »ذی القربی« در این آیه 

که  با توجه به تفس���یر »قربی« در آیه مودت، همان خویش���اوندان رس���ول خدا ؟ص؟ هس���تند 

نزدیک ترین مصداق آن حضرت زهرا؟س؟ است.

کرده است: »هنگامی که این آیه نازل  آلوسی در ذیل آیه فوق از أبی سعید خدری روایت 

کرد و فدک را به او عطاء نمود«. با وجود این، وی  ش���د رس���ول خدا؟ص؟، فاطمه؟س؟ را صدا 

معتقد اس���ت این خطاب تنها اختصاص به پیامبر؟ص؟ ندارد؛ زیرا س���وره اس���راء مکی بوده و 

این آیه استثنایی از مکی بودن سوره نیست تا نشان دهد در زمان نزول این آیه، فدک تحت 

تصرف رس���ول خدا؟ص؟ بوده اس���ت. ازاین رو، حضرت زهرا؟س؟ بعد از وفات پدر خود آن را با 

 عنوان ارث طلب نموده است. )آلوسی، 1415، 61/8(

2-2-2-1. بررسی و ارزیابی دیدگاه آلوسی درباره آیه ذی القربی

که آلوسی در اعطای فدک به حضرت زهرا؟س؟  با توجه به مطلب فوق، خاطر نشان می شود 

که وی معتقد اس���ت فدک قبل از وفات رس���ول خدا؟ص؟ تحت  تش���کیک ایجاد می کند؛ چرا 

تصرف آن حضرت بوده و آن را به دختر خود نبخشیده و حضرت زهرا؟س؟ آن را بعد از وفات 



93

آن
 قر

 در
؟س؟

هرا
ت ز

ضر
ت ح

صی
شخ

ره 
ربا

ی د
وس

ء آل
 آرا

ی
یاب

ارز

کرده است. )آلوسی، 1415، 8 /61( بر این اساس، حضرت زهرا؟س؟ در  پدر خود با عنوان ارث طلب 

مطالبه فدک »ناحق« خواهد بود. حال آنکه هرچند با توجه به روایات مطرح شده، خطاب 

گر حتی خطاب در این آیه را ش���امل  در این آیه تنها به ش���خص پیامبر؟ص؟ بوده اس���ت، اما ا

پیامب���ر ؟ص؟ و غی���ر او هم بدانیم، تض���ادی با یکدیگر ندارد و قابل جمع هس���تند؛ زیرا در این 

که پیامبر ؟ص؟ و خویش���اوندان او، به ویژه حضرت  گس���ترده بوده اس���ت  صورت، مفهوم آیه 

کامل ترین مصداق آن هستند .)مکارم شیرازی، 1374، 631/2(. فاطمه؟س؟، 

همچنین بیش���تر مفس���ران به مدنی بودن این آیه معتقدند )زمخش���ری، 1407، 2/ 645؛ فخر رازی، 

1420، 20/ 290؛ طبرس���ی، 1372، 6/ 607؛ طباطبای���ی، 1417، 13/ 6(؛ زی���را از س���ویی وجود آیات مدنی در میان 

س���وره های مکی و برعکس مورد اتفاق فریقین اس���ت و از سوی دیگر، خود آلوسی در ابتدای 

که در آن آمده است: »تمام این سوره مکی است به جز پنج  این سوره روایتی را بیان می کند 

که یکی از آنها آیه »ذی القربی« اس���ت« )آلوس���ی، 1415، 3/8(. ازاین رو، آلوس���ی با طرح  آی���ه از آن ، 

گرفت���ن فدک بعد از رحلت  مکی بودن آیه، درخواس���ت حض���رت زهرا؟س؟ از ابوبکر در هنگام 

کردن این مس���ئله،  رس���ول خدا ؟ص؟ را ناحّق جلوه داده اس���ت. به عبارت دیگر، وی با مطرح 

عدم حقانیت حضرت زهرا؟س؟ در مواجهه با ابوبکر برای مطالبه فدک را نشان داده است.

طبق آیه هش���تم سوره حش���ر، ملک فدک از جمله اموال »فیء« پیامبر ؟ص؟ بوده است؛ 

که خداوند اختیار اموال آنان را به رسول خدا ؟ص؟  کفاِر »اهل قرى« بود  زیرا متعلٌق به اموال 

که تمامی این اموال، ملک شخصی ایشان است و به هر نحوى می تواند در  سپرد و خبر داد 

کند. )طبرسی، 1372، 390/9( آن حکم 

که برخ���ی از اموال عمومی به ویژه فدک قبل از نزول  کیدکننده این اس���ت  این مطالب تأ

ک���ه با نزول آیه ذی القرب���ی آن را به حضرت زهرا؟س؟  ای���ن آی���ه، تحت تصرف پیامبر؟ص؟ بوده 

بخش���یده و آن ملک متعلق به آن بزرگوار و حق ایش���ان بوده اس���ت؛ در حالی که بعد از وفات 

پیامبر؟ص؟ آن را از غاصبان طلب نمود. دستگاه خالفت )بعد از وفات پیامبر؟ص؟(با استدالل 

گروه پیامب���ران، چیزی به ارث  : ما 
ٌ

ُث َم���ا َترکناُه َصَدق���ۀ ب���ر حدی���ث »إّنا َمَعاِش���َر األنبیاِء ال ُنوّرِ

نمی گذاریم، آنچه از ما باقی می ماند، صدقه اس���ت« )مسلم، بی تا، 152/5؛ ترمذی، 1403، 82/3(، سعی 

که حضرت زهرا؟س؟ با استناد به ارث بری حضرت سلیمان از حضرت  در تملک فدک داشت 
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داود در آیه »َو َوِرَث ُسَلْیَماُن َداُود« )نمل: 16(، ارث بری فرزند حضرت زکریا در دعای آن حضرت 

که این استعمال  کرد  در آیه »َیِرُثنِی َو َیِرُث ِمْن َءاِل َیْعُقوَب« )مریم: 5( و ... آن را حق خود اظهار 

ُه« ندارد؛ زیرا 
َ

]ارث ب���ری[ در بیانات حضرت زهرا ؟س؟ نی���ز منافاتی با آیه »َوآِت َذا اْلُقْرب���ی  َحّق

»ارث« به مطلق آنچه از ش���خصی به دیگری - ولو اینکه در حیات موروث باش���د- می رس���د، 

گفته می شود. 

2-2-3. آیه اعطاء 

که به آیه اعطاء معروف اس���ت، می فرماید: »َو َلَس���ْوَف  خداون���د در آی���ه پنجم از س���وره ضحی 

َک َفتْرضی ؛ و به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى«. بر اساس  ُیْعِطیَک َرّبُ

روایات، این آیه در شأن حضرت زهرا؟س؟ نازل و بیان کنند مقام شفاعت آن بزرگوار است.

آلوسی مفهوم این آیه را با روایتی از حرب بن شریح چنین اظهار می دارد:
مـــن بـــه امـــام باقر؟ع؟ گفتـــم که به نظر شـــما این شـــفاعتی که اهل عراق بر ســـر 
زبان ها دارند، حق اســـت؟ فرمود: »آرى! به خدا ســـوگند، عمویم محمد بن حنفیه از 
علی بن ابی طالـــب؟ع؟ نقل کرد که رســـول خـــدا ؟ص؟ فرمود: »آن قدر از امتم شـــفاعت 
که خداوند خطاب می کند، اى محمد! آیا راضی شدى؟ عرضه می دارم: بلی!  می کنم 
پروردگارا راضی شدم««. آنگاه رو به من - حرب ابن شریح- کرد و فرمود: »شما به اهل 
که بیش از همه امیدبخش اســـت، آیه »یا  عراق می گویید: از تمامی آیات قرآن آیه اى 
ُنوَب َجِمیعًا« 

ُ
ْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل َیْغِفُر الّذ

َ
ْسَرُفوا َعلی  أ

َ
ِذیَن أ

َ
ِعباِدَی اّل

)زمر:  53(، است؟« عرضه داشتم بله؛ ما این طور معتقدیم، فرمود: »اما ما اهل بیت؟مهع؟ 

َک َفَتْرضی « که راجع به شفاعت است از همه آیات  می گوییم آیه »َو َلَسْوَف ُیْعِطیَک َرّبُ
کتاب خدا امیدبخش تر است«. )1415، 15/ 379(  در 

وی همچنین در ادامه با ذکر روایتی از »جابر بن عبداهلل انصاری« می گوید: 
کردن  روزى رســـول خدا؟ص؟ بر فاطمه؟س؟ وارد شـــد، دید فاطمه مشغول آسیاب 
است، درحالی که عبایی از پشم شتر بر خود افکنده. هنگامی که به او نگاه کرد، فرمود: 
»یا فاطمه بشتاب و تلخی دنیا را براى نعیم آخرت فردا بچش«. به دنبال این جریان 

َک َفَتْرضی « نازل شد. )آلوسی، 1415، 15/ 379( که آیه »َو َلَسْوَف ُیْعِطیَک َرّبُ بود 

بنابراین، صاحب روح المعانی به نزول این آیه در ش���أن حضرت زهرا؟س؟ اشاره می کند. 

وی در پای���ان ب���ا لفظ »قیل« پاره ای از روایت را با محتوای عظیم بودن ش���أن آیه و مصادیق 
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کرده اس���ت. بر این اس���اس، هر چند وی در بیان مفهوم آیه  اعطای آن در دنیا و آخرت نقل 

گانه اشاره  اعطاء به مقام ش���فاعت و ش���أن نزول آن برای حضرت زهرا ؟س؟ به دو روایت جدا

کند، نفیًا یا اثباتًا بیان نکرده اس���ت.  که این مقام را برای آن حضرت اثبات  دارد، ام���ا نظ���ری 

درحالی که از نظر ش���یعه قطعی اس���ت این آیه در ش���أن حضرت زهرا؟س؟ و برای ش���فاعت از 

دیگران در روز قیامت نازل شده است )مجلسی، 1403، 57/8 و 143/16؛ سیوطی، 1404، 6/ 361؛ ابوالفتوح رازی، 

1408، 311/20؛ عروسی حویزی، 1415، 594/5؛ ثعلبی، 1422، 10/ 224؛ طبرسی، 1372، 765/10( حال آنکه از منظر اهل 

تسنن عدم ارتباط آن با حضرت؟ع؟ قطعی است.

 2-2-4. آیه »برترین خانه، خانه حضرت زهرا؟س؟«

ُهفهیا
َ
ُحل ُهُیَســـّبِ ْنُتْرَفَعَوُیْذَکَرفهَیااْسُ

َ
ِذَناهَّلُلأ

َ
خداوند در آیۀ 36 س���وره نور می فرماید: »ىفُبُیوٍتأ

صـــاِل؛در خانه هایی که خدا رخصت داده که ]قدر و منزلت [ آنها رفعت یابد و نامش در آنها 
ْ

َوال ُغـــُدّوِ
ْ
ِبال

یاد شود. در آن ]خانه [ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند«.

بر اساس روایات، منظور از »بیوت« در این آیه، بیت حضرت علی؟ع؟ و حضرت زهرا؟س؟ 

است. آلوسی در بیان مصداق »بیوت« به روایتی از پیامبر؟ص؟ اشاره می کند که فرمود: »وقتی 

ْن ُتْرَفَع« را خواند، مردی برخاست و پرسید: »یا رسول  اهَّلل؟ص؟! این 
َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
پیامبر ؟ص؟ آیه »ِفی ُبُیوٍت أ

کدام بیوت است؟« فرمود: »بیوت انبیاء؟ص؟«. پس ابوبکر بلند شد و گفت: »یا رسول اهَّلل؟ص؟! البد یکی 

از این بیت ها، بیت علی؟ع؟ و فاطمه؟س؟ اســـت؟« فرمود: »بله؛ از بهترین آن بیوت اســـت«. )آلوس���ی، 

)367 /9 ،1415

گر« این روایت صحیح باش���د، عدول از آن شایس���ته  که »ا  وی س���پس بر این باور اس���ت 

نیست. )آلوسی، 1415، 9/ 367(

2-2-4-1. بررسی و ارزیابی دیدگاه آلوسی درباره آیه »برترین خانه، خانه حضرت زهرا؟س؟« 

که آلوس���ی به مصداق صحیح آیه اش���اره نموده، باز با دید تردید بدان نگریس���ته  با وجودی 

اس���ت؛ حال آنکه این تردید صحیح نیس���ت؛ زیرا نه تنها با اس���ناد مختلف نقل ش���ده است، 

کرده اند. )ر.ک.، ثعلبی، 1422، 107/7؛ حس���کانی، 1411،  کتب خود آن را ذکر  بلکه ش���یعه و اهل س���نت در 

533/1؛ طبرس���ی، 1372، 227/7؛ ابوالفتوح رازی، 1408، 152/14-151؛ س���یوطی، 1404، 50/5؛ مجلس���ی، 1403، 325/23؛ قمی 

مش���هدی، 1368، 312/9؛ طباطبای���ی، 1417، 142/15( همچنی���ن مؤی���د روایت فوق، آیه تطهیر اس���ت؛ زیرا 
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مقص���ود از رف���ع بیوت انبیا، اوصی���ا و به ویژه حضرت علی؟ع؟ و حض���رت زهرا؟س؟، تعظیم و 

کردن آنها از آلودگی هاست )طبرسی، 1372، 227/7(.  ک  پا

2-2-5. آیه »ِنساِء اْلعاَلمیَن« 

که آلوس���ی ذیل آن در مورد شخصیت حضرت زهرا؟س؟ سخن می گوید آیه  یکی دیگر از آیاتی 

ِک  که خداوند می فرماید: »َو ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَکُة یا َمْرَیُم ِإّنَ اهلَل اْصَطفا 42 سوره آل عمران است 

گفتند: اى  که فرش���تگان  کن [ هنگامی را  ِک َعلی  ِنس���اِء اْلعاَلمی���َن؛ و ]یاد  ���َرِک َو اْصَطف���ا َو َطّهَ

ک ساخته و تو را بر زنان جهان برترى داده است«. مریم، خداوند تو را برگزیده و پا

لقب »سیدة نساء العالمین« هم برای حضرت زهرا؟س؟ و هم حضرت مریم؟س؟ ذکر شده 

اس���ت، اما طبق این آیه، مورد اس���تفاده این لقب برای آن دو بزرگوار، متفاوت است. آلوسی 

در مورد تفس���یر »ِنس���اِء اْلعاَلمیَن« دو مطلب را بیان می کند: نخس���ت، افضلیت مریم ؟س؟ بر 

که در این صورت مریم؟س؟ بر فاطمه؟س؟ برتر است و دوم، برتری  جمیع زنان در همه اعصار 

وی تنها بر زنان زمان عصر خود. وی با استناد به روایات زیر، قول دوم را قبول می کند )آلوسی، 

.)149/2 ،1415

گفت: »رسول خدا؟ص؟ فرمود: سیده زنان  که  کرده است  کر از ابن عباس روایت  ابن عسا

اهل بهشت مریم، دختر عمران، سپس فاطمه، خدیجه و آنگاه آسیه همسر فرعون است«. 

)1415، 149/2( به عبارت دیگ���ر و ب���ا توج���ه به اینکه منظور از »َعلی  ِنس���اِء اْلعاَلمی���َن« تمامی زنان 

گفته  اس���ت، باید مریم؟س؟ بر فاطمه؟س؟ نیز برتر باش���د، اما آلوسی در ادامه تصریح می کند 

ش���ده منظور از برتری حضرت مریم؟ع؟، افضلیت وی بر زنان عصر خود اس���ت. وی در تأیید 

که از رسول خدا ؟ص؟ روایت شده است: »چهار زن، سادات  این مسئله، روایتی را ذکر می کند 

زن���ان دوران خود هس���تند: مریم دختر عمران، آس���یه دختر مزاحم، خدیج���ه دختر خویلد و 

که دوران فاطمه ؟س؟ با فضیلت تر از دوران آن سه تن است« )آلوسی،  فاطمه دختر محمد؟ص؟ 

.)149/2 ،1415

 برای���ن اس���اس، وقتی م���ردم دوران فاطم���ه؟س؟ برتر از مردم دوران  آن س���ه تن باش���ند، 

فاطمه؟س؟ نیز از تمامی زنان -حتی از آن سه تن- نیز برتر است. )موسوی همدانی، 1374، 336/3( 

نکتۀ آخر اینکه، آلوسی معتقد است که حضرت زهرا؟س؟ بر تمام زنان عالم برتری دارد؛ زیرا از 
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حضرت زهرا؟س؟ روایتی را ذکر می کند که رسول خدا؟ص؟ به وی فرموده است: »تویی سیده زنان 

اهل بهش���ت، نه مریم بتول«. همچنین وی در تأیید این مطلب روایتی از امام محمدباقر؟ع؟ 

نقل می کند که فرمود: »فاطمه؟س؟ از تمامی زنان متقدم و متأخر افضل است؛ از این جهت که 

دختر رسول خدا؟ص؟ است و همچنین از جهات دیگر«. )آلوسی، 1415، 149/2(

که از س���ویی روایت امام محمدباقر؟ع؟ نزد ائمه مشهور  آلوس���ی در پایان نتیجه می گیرد 

اس���ت و از سوی دیگر، روایات ذکر ش���ده، افضلیت حضرت زهرا؟س؟ بر غیر را انکار نمی کنند؛ 

که روح و روان رس���ول خدا؟ص؟ )حضرت زهرا( از هر موجودی برتر است؛  زیرا وی بر آن اس���ت 

ازاین رو بر مریم و عایشه نیز برتری می یابد«. )آلوسی، 1415، 149-150/2( 

که آلوس���ی، اعتقاد به افضلیت حضرت زهرا؟س؟ بر تمامی  ل است این است  آنچه مس���ّجَ

زنان در سرتاس���ر جه���ان دارد و در این زمینه روایات و مطالب���ی را به صورت فوق ذکر می کند 

که ش���یعه به آن تصریح دارند. )ر.ک.، ابوالفتوح رازی، 1408، 319/4؛ عروس���ی حویزی، 1415، 336/1؛ بحرانی، 1416، 

618/1؛ طبرسی، 1372، 65/4؛ مکارم شیرازی، 1374، 542/2(

3. بحث و نتیجه گیری

آلوس���ی در تصویرپردازی ش���خصیت حضرت زهرا؟س؟ دچار تذبذب و سرگردانی شده است؛ 

زیرا وی در برخی از آیات و سوره ها نه تنها به نزول آیه در شأن حضرت زهرا ؟س؟ اشاره دارد؛ 

کرده اس���ت؛ مانند س���وره انس���ان، آیات  بلک���ه در آن آی���ه فضیلتی را نیز برای آن حضرت ذکر 

که آن حضرت را به ترتیب، »دارای حرمت، همراهی با پیامبر؟ص؟ در  مباهله و نساءالعالمین 

کرده اس���ت. صاح���ب روح المعانی در آیات »مودت،  روز مباهله و برترین زن جهان« معرفی 

کوثر، بدون اینکه مقام حضرت زهرا ؟س؟ را اثبات یا انکار نماید،  اعطاء، شجره طیبه« و سوره 

در روایات مربوط به شأن نزول آنها، بجز اعطاء، نیز »دچار تردید« شده و در آیه شجره طیبه، 

طریق جمعی بین سبب نزول ها اظهار نکرده است. 

وی در بعض���ی دیگر از آیات بعد از ذکر س���بب نزول آیه، در مورد ش���أن ن���زول و مفهوم آیه 

»تردید« وارد می کند. مانند آیه مرج البحرین و آیه »برترین خانه، خانه حضرت زهرا؟س؟«.

این مفسر به صورت مستقیم در مورد عصمت حضرت؟س؟ در آیه تطهیر »تشکیک« وارد 
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کرده اس���ت و در آیه ذی القربی آن حضرت را »طلبکار ناحق« نش���ان داده اس���ت. ایش���ان در 

بسیاری دیگر از آیات نیز نفیًا یا اثباتًا مطلبی را درباره حضرت زهرا؟س؟ ذکر نکرده است؛ حال 

آنکه آن آیات درباره حضرت زهرا؟س؟ است؛ مانند آیه ایثار، آیه خمس و... .

مخاطب با مطالعه تفس���یر روح المعانی از س���ویی با اذعان هایی از س���وی آلوس���ی درباره 

آی���ات نازله در ش���أن اهل بیت پیامب���ر؟ص؟ مواجه بوده و از س���وی دیگر، با ع���دم اعتراف ها و 

تش���کیک های وی در موارد دیگر برخورد می کند. ازاین رو، ضروری است تحقیق و پژوهشی 

که از جمله آنها می توان به موضوع بررسی و ارزیابی سندی  مبسوط درباره آنها صورت پذیرد 

و متنی روایات مورد اس���تناد آلوس���ی در آیات ش���به هدار بر فضایل اهل بی���ت؟مهع؟ در دیدگاه 

کرد. آلوسی اشاره 
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